
Tabela 9 Zestawienie inwestycji

X Y od do
potencjalny wpływ na elementy biologiczne, w tym 

ichtiofaunę
wpływ na różnorodność biologiczną

1 Gmina Stromiec białobrzeski Stromiec Warszawa Piotrków Trybunalski
Planowana budowa zbiornika retencyjnego na potrzeby 

rolnicze we wsi Ducka Wola
- 645363,01 425749,41 - brak danych brak danych

dalekosiężne plany, budowa uzależoniona jest od możliwości pozyskania 
środków finansowych

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 
pozwolenie na realizację inwestycji

brak danych brak danych brak danych Gmina Stromiec Gmina Stromiec brak danych brak danych -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 

retencji [tys. m3]
nie występują nie występują

Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków 
siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków 

fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. 
Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych 

materiałów.

Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w 
zasięgu planowanego zbiornika, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia 

prac budowlanych. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie 
oddziaływania głównie na siedliska wodne i zależne od wód występujące powyżej i 
poniżej zapory, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna -  

możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny 
bytującej na terenie planowanego zbiornika, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. 
Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania głównie 

na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód. Wielkość oddziaływania będzie 
uzależniona od docelowej wielkości zbiornika oraz od przyjętych rozwiązań 

technicznych umożliwiających migrację ryb.
Oddziaływanie pozytywne - powstawanie nowych siedlisk dla licznych gatunków 

fauny (ptaków wodno-błotnych, płazów, ryb).

tak 3

2
RDLP Radom 
Nadleśnictwo 

Dobieszyn
białobrzeski Stromiec Warszawa Piotrków Trybunalski

Rozbudowa zbiornika wodnego wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi w ramach zadania "Budowa zbiornika 

wodnego Budy Augustowski"

Rozbudowa zbiornika wodnego małej retencji: rozbudowa czaszy zbiornika, budowa grobli 
otaczających zbiornika, budowa przelewu stałego zbiornika, odcinkowa przebudowa koryta 

Dopływ z Bud Augustowskich wraz z budową umocnień przeciwerozyjnych, odtworzenie 
nawierzchni dróg leśnych. Celem planowanej inwestycji jest przystosowanie leśnictwa 

Ksawerów do przewidywanych zmian klimatu. Inwestycja ma za zadanie przeciwdziałanie 
skutkom zmian klimatu oraz erozji gleby.

650818,07 424366,03 - Dopływ Bud Augustowskich
2+680- 
2+911

etap realizacji pozwolenie na budowę, pozwolenie wodnoprawne, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach VI.2022 X.2022 1.590.643,34 zł netto Nadleśnictwo Dobieszyn Nadleśnictwo Dobieszyn

2,87 - pozw. 
Zbiornika wodnego 
z uwzględnieniem 

ogroblowania i 
brzegów zbiornika

13

Zgodnie z uzyskaną decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach stwierdzono brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. 
przedsięwzięcia na środowisko.

inwestycja zgłoszona podczas 
ankietyzacji

wielkość uzyskanej 

retencji [tys. m3]
nie występują nie występują

Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków 
siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków 

fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. 
Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych 

materiałów.

Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w 
zasięgu planowanego zbiornika, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia 

prac budowlanych. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie 
oddziaływania głównie na siedliska wodne i zależne od wód występujące powyżej i 
poniżej zapory, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna -  

możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny 
bytującej na terenie planowanego zbiornika, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. 
Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania głównie 

na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód. Wielkość oddziaływania będzie 
uzależniona od docelowej wielkości zbiornika oraz od przyjętych rozwiązań 

technicznych umożliwiających migrację ryb.
Oddziaływanie pozytywne - powstawanie nowych siedlisk dla licznych gatunków 

fauny (ptaków wodno-błotnych, płazów, ryb).

tak 3

3
RDLP Radom 
Nadleśnictwo 

Dobieszyn
białobrzeski Stromiec Warszawa Piotrków Trybunalski Działania retencyjne na terenie leśnictwa Zawady

Utworzenie rozlewisk z uformowaniem grobli czołowych i bocznych dających możliwość 
zatrzymania wody i dłuższego jej stagnowania

419973,62 650373,04 - Dopływ z Miejskiej Dąbrowy brak danych etap planowania pozwolenia na budowę, pozwolenie wodnoprawne, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 2024 2026 4 000 000 zł netto Nadleśnictwo Dobieszyn Nadleśnictwo Dobieszyn 5 8 -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 

retencji [tys. m3]
nie występują nie występują

Możliwy negatywny wpływ na etapie realizacji inwestycji, 
zależny od od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych 

materiałów.

Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w 
zasięgu planowanych budowli, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia 
prac budowlanych. Na etapie eksploatacji spodziewny wpływ pozytywny polegający 
na zwiększeniu uwilgotnionych siedlisk. Fauna -  możliwe negatywne oddziaływanie 
na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej na terenie planowanej realizacji 

budowli, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Na etapie eksploatacji spodziewne 
oddziaływania pozytywne - powstawanie nowych siedlisk dla licznych gatunków 

fauny (ptaków wodno-błotnych, płazów, ryb).

tak 1

4 - białobrzeski

Wyśmierzyce, Promna, 
Białobrzegi, 

Radzanów, Stara 
Błotnica, Stromiec

Warszawa Piotrków Trybunalski

Realizacja zalesiesień w zlewni Pilicy zgodnie z "Analiza 
możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, 

rolniczych, i zurbanizowanych na obszarze ZP Pilicy w ramach 
utrzymania oraz zwiększenia instniejącej zdolności retencyjnej 

W Regionie Wodnym Środkowej Wisły"

Działanie polega na zmianie sposobu zagospodarowania gruntów ornych poprzez 
przekształcenie w każdej zlewni części powierzchni tych obszarów na obszary zalesione.

634318,8477 420373,7647 - nie dotyczy nie dotyczy - - 01.01.2022 31.12.2027 1 500 000 Lasy Państwowe - - - - aPZRP
powierzchnia obszaru 

zalesionego [km2]

Ze względu na charakter 
planowanego działania 

nie określa się 

Ze względu na charakter planowanego działania 
nie określa się 

nie dotyczy nie dotyczy tak 1

5 - białobrzeski Białobrzegi,  Promna Warszawa Piotrków Trybunalski
Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Białobrzegi na 
rzece Pierzchniance w km 2+100, gm. Białobrzegi i Promna

- 634774,36 422599,19 - Pierzchnianka 2+100 brak danych
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 

pozwolenie na realizację inwestycji
brak danych 31.12.2027 brak danych

RZGW w Warszawie/ZZ w 
Piotrkowie Trybunalskim

RZGW w Warszawie/ZZ w 
Piotrkowie Trybunalskim

brak danych brak danych - II aPGW
wielkość uzyskanej 

retencji [tys. m3]
SOO Dolina Dolnej Pilicy nie występują

Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków 
siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków 

fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. 
Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych 

materiałów.

Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w 
zasięgu planowanego zbiornika, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia 

prac budowlanych. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie 
oddziaływania głównie na siedliska wodne i zależne od wód występujące powyżej i 
poniżej zapory, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna -  

możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny 
bytującej na terenie planowanego zbiornika, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. 
Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania głównie 

na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód. Wielkość oddziaływania będzie 
uzależniona od docelowej wielkości zbiornika oraz od przyjętych rozwiązań 

technicznych umożliwiających migrację ryb.
Oddziaływanie pozytywne - powstawanie nowych siedlisk dla licznych gatunków 

fauny (ptaków wodno-błotnych, płazów, ryb).

tak 3

Priorytet realizacji       
[1 - wysoki; 2 - 

średni; 3 - niski]

Proponowany 
monitoring 

skuteczności - 
wskaźnik

Kilometraż cieku 
Stopień przygotowania inwstycji (etap planowana/etap 

przygotowania dokumentacji/etap realizacji)
Zakres wymaganej dokumentacji

Okres realizacji inwestycji (max. 2027 r.)
Szacowany koszt 

zadania [zł]

Podmiot 
odpowiedzialny za 

realizację inwestycji

Podmiot 
odpowiedzialny za 
dalsze utrzymanie 

inwestycji

Przewidywany 
obszar 

oddziaływania na 
grunty rolne [ha]

Wielkość 
uzyskanej 

retencji [tys. 
m3]

Oddziaływanie inwestycji na środowisko 
(na elementy związane ze środowiskiem 

wodnym- jeśli informacja jest dostępna w 
posiadanej dokumentacji)

Dokument planistyczny w 
którym została uwzględniona 

inwestycja
ID_MAPA

Występowanie 
obszarów Natura 
2000 w zasiegu 

planowanej inwestycji 

Czy inwestycja planowana jest na 
pozostałych formach ochrony przyrody? 

(jeśli tak, wymienić)

Potencjalne oddziaływanie na środowisko (wstępna analiza na podstawie rodzaju i zakresu planowanej inwestycji)
Czy proponowana 

inwestycja przyczyni się do 
poprawy stanu gospodarki 

wodnej na obszarze 
powiatu [tak/nie]

Nazwa ciekuNazwa zgłaszającego Powiat Gmina RZGW Zarząd Zlewni Nazwa Inwestycji/działania Całkowity zakres rzeczowy zadania/krótki opis, parametry techniczne

Współrzędne inwestycji w 
układzie 92

Uwagi dot. 
lokalizacji 

planowanej 
inwestycji


